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van den bekonden en sehranderen vr Mo~I~ARX, die een paarJaar geledenBrussel 
verllet, om op uitnoodi$ing, eenige lezingen over Staathulshoudknndc te Petersburg 
en te Moscou to houdcn en daarop zijn impreadona de voyage neerschreef. 

T , a n d b o u w .  Bevesa#in# van zandgronden. 8edert langen tijd heeftgraafLAz~- 
BERT, con voornaam grondeigenaar in de nabijheid van Odessa, preteen genomen om 
de zsndsteppen, wclker oppervlakte bij iederen wind verandert, te bevestigen; maar 
alles was te vergeefs, daar niets op dozen onvruchtbaren bodem wilde groeijen 
Nu hoordc hij veer ongeveer 16 jaren dat Ailang/~u8 glandulo~a den onvruchtbaarsten 
bodem veer licf nam, en terstond beproefde hij doze plantcn in de steppen in te 
vocren. Deze proef geinktc volkomcn en sedert dien tijd ziju aanzienlijkc streken, 
die tot dien tijd niets oplcverden, met deze plant bedekt en is daardoor het be- 
wegelijkc zand bedwongen geworden. Op den onvruchtbaarsten bodem is op doze 
wijze ten bijna ondoordringbaar woud van groote uitgestrektheid ontstaan, dat geene 
onaanzienlijke opbrengsten afwerpt en daarenboven niet weinig tot verfraaijing van 
die streek bijdraagt. Dit voorbeeld heeft navolging govonden onder de grondeige- 
naars in die streek cn ieder jaar worden aanzienlijke stukken gronds aan de on- 
vruchtbare steppen ontwoekerd. Nu denkt men e r o o k  crnstig aan om verdere 
voordeclcn air deze aanplantingen te trekken. Men hed t  n. 1. hot denkbeeld gc- 
opperd om de chinesche zijderups, die zich van de bladeren dozer planten voedt 
in te voeren. Zou men in ons vaderland, waar ook nog al eenige onvruchtbare 
zandgronden worden aangetroffen, ook niet tot dergclijke maatregclen zijne toevlugt 
kunnen ncmen P (Uit de ~,.Na/~r.") (FolkaMa~. 

~Cl 'ygieine.  Uit ten verslag can den gemecuteraad te Groningen over 1861 inge- 
diend, blijkt dat het opgaren en vcrkoopen van vuilnis enz. over hot afgeloopen 
jaar niet minder dan ca. f 4 7 , 0 0 0  heeft opgebragt. Getukkige bate, waardoor de 
financi~n cn de gezondheid beide worden bcvoor~leeld. 

u Te Florence overleed onlangs de 78jarige Dr. Tm 8OUTHWOOD-SmTH, 
wiens naam met de geschiedcnis der 8anigary _JY~.fo~z in Engeland onafschei- 
dclijk verbonden blljft. Her was door zijnc bemoeijingen vooral, dat hot beginsel 
van ziokten te voorkomen duidelijk genoeg erkend en in de w d  op de op~zbare 
gezond/zeM eeuc levcndc kracht werd. Als geneeshcer aan her Londonsche koorts- 
gasthuis eo nan de stads armenpraktijk sinds 1824 werkzaam, leerde bij de ziekten 
der armen in hare oorzakcn kennen. In 1837 bij eenc hevigc typhus-epidemic zijne 
hulp verlcenende ann de Poor-lain-board (armenwet-commissie) gaf hij daar•a een 
verslag over de oorzaken van ziekte cadet de armen, die v~baar z~n om voorkomen 
~e worden. In 1889 werkte hij als hoofdpersoon in eerie vereeniging tot verbetering 
van den gezondheidstoestand dot groote steden en in hot volgend jaar hielp hij 
eene commissie uit het huis der Gemeenten over hetzelfde onderwerp. In 184~ was 
hij mode een der oprigters der verecniging tot verbctering van de woningen der 
arbeidende klassen. AI vroeger in de gczondheids-commissie van de hoofdstad 
werkzaam, werd hij in 1848, teen de we$ o_~ de ~ z b a r e  9ezondk~ on die get 
varwijderlng van ~e/~adelijke invloeden waren aangenomcn, benocmd als geneeskundig 
lid van don Ge~zeral Board of  ~eMHt ea lcende hij 12 maanden om niet zijnen 
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raad. In 1850 eehter werd h~j vast verbouden ash dieu algemeenen #e~ondheldzruad 
en was toeu verpligt zijne gewoue praktijk neder te leggen. Hoe ijverig hij in die 
betrekkiog werkzaam was, getuigen o.a. zijne verslagen over cholera, zijne aan- 
teekeningen betreffeude de pest, en vooral zijne invoerin$ van her hu~bezoek; 
terzelfder tijd gaf hij twee uitstekende verslagen over de quarantaine. Bij hot ver- 
strljken van den termijn, welke nan den Bourd of HeMth volgeas parlemeots~ 
sluit was gesteld, werd dit ligehaam outbonden on ook hij up een peneioen gesteld 
van 300 Pond. Sterl. (Ned. T. v. Gee.) 

S t a t i s t i e k .  De 8~aats-Oo~rant deelt eene uitvoerige opgaaf meae van de hlj 
de re~erlng ingekomen gelden ten hehoeve van de noodlijdendeu door de over- 
stroomiugeu, in her begin vau 1861. Daaruit blijkt, dot in 't geheel, zoo uit her 
buiten-, ale uit bet binuenlaud ontvangen is de sum van f1,521,570.08. 

Tot deze sum is o. a. bijgedrageu, in Nederland ale vol~t: Nourd-Braband 
f 14,~90,89, Gelderland f 42,03~.11, Zuid-Holland f 32,481,34, NoordoHolland 
f 15,245.44, Zeela~d f 10,360 06, Utrecht f.%735.48~, Frleslaed f 35,194.65, 
Overijsselfl2,384,12, Groningen f83,45, Drenthe f3,654.42, Limburg f35,806.15, 
door de marine f1~,146.38, in Oost-Indi~f 41,517.05�89 in West-Iadi~f 15,222.11, 
aan de kust van Gulaea f326.21,  en alzoo nit Nederland eu de Overzeesche be- 
zittingen van den Staat f258~583.86. 

Voorts van buiten 'slands, uit: Belgie f 75,428.96, de Kaap de Goede Hoop 
f 42,656.94�89 Fraukrijk f81,615.103, ]~,ogeland f 18,211.50, Zwltserlaud f 15,164.87, 
Pruissen .f 14,136 73�89 Amerika f 12,378.67, Luxemburg f10,475.41, Rusland 
f 10,384.97, Hanoover f 9020.723, Wurtemberg f 8412, Deoemarken f 7181.973, 
Baden f6582.43, Oostenrijk f5981.84,  Hamburg .f 5502.18, Rome f4720 ,  
Italle f 3998,23, Turkije f 3754,28, Singapore f 2611.04, Bremen f 2476,46, 
~raucfort f 2878,14, Japan f 2018.50, Sakseu-Weimarf 1891.64, ]~gyptef 3415,24, 
Zweden f971.63,  Liibeek f 711.51, Nassau f 532.50, ]~eekelenburg f 528,823, 
Cantoo f 500, Spauje f486.70,  Portugal f 448,87, Australie f 370.90, Olden- 
burg f 228,25, Oriekeolaud f 144.55, Keurhesseu f 105.60, Malta f59 .50 ,  
Hessen-Darmstad f 54.5~, Saksen f 1~,0~; giften, waarvan hot niet duidelijk is 
geblekeo, ws zij oorsproukelijk zlju gedaau f 949,98, te zamen f 304,439.69. 

Doer de commissie your de algemeene verloting t e ' s  Gravenhage f 191,034.14 
en bet overige door de algemeene eolleete. 

Ter vergoediog van geleden verliezen is hiervau toegewezen ann Noord-Brabant 
f 140,469.143, aan Gelderland f 1,364,107.29 en aau Limburg f 1,331.20. Her 
overige is besteed nan verstrekkiegen door hot Rijk, onkosten enz. 

Deze verantwoordiug eindigt aldus: 
,,Nog wordt hier aangeteekend, dat al hetgeen, zoo uit de opbrengst der alge- 

meene eollecte, als uit de verder bij bet Departement van Biunenlandsche Zaken 
iogekomen giften your algemeeue bestemming ann de drie geooemde provincien is 
toegekend, uitsluiteed heeft gestrekt ter vergoeding van werkelijk door den waters- 
nood geleden verliezen, en dot de verzorgiug van vele duizeude ooodlijdenden, 
die hunne woonstede moesten verlateu, tot dot zij weder zelven in hunne be- 
hoeften konden voorzien, geheel heeft kuuuen worden bekostigd uit de menigvul- 
dige giften, die van alle zijden des lands en ook uit her buitenland, boven en be- 


